Hakake tegutsema

Vajate abi?

Kui teil on vaja registreerida 31. maiks 2018,
hakake võimalikult kiiresti ettevalmistusi tegema
– teiste registreerijatega koondumiseks ja
registreerimistoimiku koostamiseks kulub aega.

ELi 23 keeles veebilehed REACH-määruse kohase
registreerimise kohta 2018. aastaks:
http://echa.europa.eu/et/reach-2018

REACH 2018

Jääge turule –
registreerige oma
kemikaalid

Põhiteave ELi kemikaaliõigusaktide kohta:
http://echa.europa.eu/et/support/getting-started
Abimaterjalid:
http://echa.europa.eu/et/support
Riiklik REACH-kasutajatugi ja ECHA kasutajatugi:
http://echa.europa.eu/et/contact
Euroopa ettevõtlusvõrgustik (EEN):
http://een.ec.europa.eu/about/branches

IT-vahendid
Koostööpartnerid:

 IUCLID andmete liigendamiseks;
 REACH-IT teabe esitamiseks ja
ajakohastamiseks;
 Chesar kemikaaliohutuse aruande koostamiseks.

ECHA-15-L-01-ET

© Euroopa Kemikaaliamet 2015

Reprodutseerimine on lubatud allikale viitamisel.

ED-01-15-489-ET-N – ISBN 978-92-9247-478-2 – doi:10.2823/45804

ECHA veebisaidilt leiate registreerimisdokumentide
koostamise ja esitamise abivahendid:

http://echa.europa.eu/et/reach-2018

Kui toodate või impordite kemikaale sisaldavaid
tooteid (segud ja muud tooted), võib teil olla kohustus
registreerida neis sisalduvad ained.

Kui teil on kohustus aine registreerida ja te jätate
selle 31. maiks 2018 tegemata, ei ole teil enam
õigust seda ELi/EMP jaoks toota, importida ega
tarnida.
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Mõni kemikaal on inimtervisele ja/või
keskkonnale ohtlik. Peate nendega seotud
ohte ja nende kasutusalasid teadma, et
toimida vastutustundlikult. Oma kemikaali
registreerimisega näitate, et olete läbi mõelnud,
mis on sellega seotud riskid, ja oskate anda nõu,
kuidas seda ohutult kasutada.
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Kui toodate või impordite aastas tonni või enam
aineid ELi/EMP turule, peate need registreerima.
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KAS REACH-MÄÄRUSE KOHANE
REGISTREERIMISTÄHTAEG 2018. AASTAL KEHTIB
KA TEILE?

HOID

EER

Kui jah, peate kohe selle nimel tegutsema hakkama ,
et oma kemikaalid ELi kemikaaliõigusaktide kohaselt
registreerida.
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MIKS ON VAJA REGISTREERIDA?
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Kas toodate või impordite
kemikaale?
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Esitage oma
registreerimistoimik

Samuti annate oma panuse inimtervise ja
keskkonna kaitsmisesse Euroopas.
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Koostage oma registreerimisdokumendid
IUCLIDi toimikuna

MIDA TULEB TEHA?
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Peate koguma kokku teabe aine kohta ja kandma
selle registreerimistoimikusse. Teave hõlmab
kemikaali omadusi ja kasutusalasid.
Kui sama ainet registreerib ka mõni teine ettevõte,
peate koostama toimiku nendega koos. Peate
nendega andmeid jagama, et vältida tarbetuid
loomkatseid ja vähendada kulusid.
Seejärel peate teavitama oma kliente , kuidas
kemikaali ohutult kasutada.

Hinnake ohte ja
riske
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Korraldage
tegevust kaas
registreerijatega

Leidke kaasregistreerijad
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Tundke oma
tooteportfelli

